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Petycja N arockiego pozostawia bez wątpliwości dwie sprawy. Pierwszą je s t kunszt reto
ryczny (złączony z rzadką cnotą zwięzłości, zapewne w arunkow anej realiami cesarskiej 
audiencji) i um iejętność połączenia najbliższego sercu Sarmaty m otyw u ewangelicznego ze 
stylizacją wojskową. D rugą —  nadzieje wobec N apoleona jako zbawcy Polski.

O bie zostały przez oficjalną propagandę przekształcone i stonowane. Czasy Sobieskiego 
jako określenie partykularne dookreślono, najpraw dopodobniej w  pośpiechu, nonsensow 
nym  chronologicznie przyw ołaniem  odsieczy W iednia, co — jak  w idzieliśm y —  m iało dalsze 
konsekwencje dla legendy N arockiego. W yelim inow ano również m otywy biblijne, zastępu
jąc je  p rzypom nieniem  Aleksandra M acedońskiego. Postać ta, aczkolwiek Polakom  znana, 
nie w zbudzała tych samych refleksji co figury historii republikańskiego Rzym u, bliższe nawet 
w  tragicznych konotacjach w ojen dom ow ych czasów Cezara czy Oktawiana. A leksander 
W ielki to jednostka, zdobywca, jedynow ładca —  skojarzenia polskiem u m yśleniu szlachec
kiem u obce i wrogie zbiorowości, stabilności pokoju i wspólnej m ądrości Rzeczy Pospolitej. 
C óż, kiedy z dostępnych paraleli antycznych ta najściślej pasowała do Bonapartego idącego 
przez świat, by czynić go sobie poddanym .

W zm ianki o dobrodziejstw ach poprzednich w ładców  u N arockiego w  ogóle nie ma —  
w  wersji oficjalnej urosła ona jeszcze do postaci kom entarza wymieniającego kwotę przyzna
ną przez skąpego króla Prus. To tylko tło, na którym  nie ma być w idoczna zdjęta z karabeli, 
złożona do prośby garść obdarowanego, lecz hojna d łoń sypiącego złotem  suwerena.

Końcowe zdanie je s t kunsztow nym  —  zbyt francuskim  —  kom plem entem  pod adresem  
N apoleona, przenoszącym  znow u akcent logiczny na jego osobę. Zauważmy, że w  tej wersji 
korona cesarskiej chwały nie zawiera żadnego szczegółu, który by był w ażny dla polskiego 
m ówcy —  głucho o w skrzeszeniu Polski i nadziejach Polaków

W  słowach N arockiego był więc N apoleon  wskrzesicielem  Polski godnym  mesjańskich 
aluzji —  w  oficjalnej, podanej do w ierzenia wersji cesarz to nie zbawca, lecz przede w szystkim  
zdobywca. D la prezentacji takiego obrazu na francuską m odłę nie w ahano się skłamać; 
podkreślając przesadnie akcent odsieczy W iednia zagubiono jednocześnie jego sakralne 
znaczenie, oczywiste i pierw szorzędne dla każdego Polaka.

„Dalsze losy N arockiego nie są znane, nie w iadom o, ile lat pobierał ze skarbu francuskiego 
wspaniałą rentę starczą. U padku N apoleona pew nie ju ż  nie dożył” —  przypuszcza dalej

'if) . . . .  . .
Szenic . Ź ródła potw ierdzają udział N arockiego w  konfederacji barskiej od 1 4 II 1769 i jego

31pobyt w  Tobolsku na Syberii w  latach 1772-1774 . O statni rok  życia biogram  określa na 

1809, zapewne za w zm ianką W ójcickiego o N ow akow skim  z akwareli. Tymczasem artykuł 
Wolffa o długow iecznych m ieszkańcach stolicy w ym ieniał liczbę piętnastu lat wstecz, co

30 S. Szenic, tamże.
31 Zob. biogram pióra Wacława Szczygielskiego, Polski Słownik Biograficzny, t. 22, W rocław 1977, s. 545 (daty: 
1690-1809; badacz nie pow ołuje się na przytoczony powyżej wyciąg metrykalny, sporządzony 26 X  1769 
w  U cianie, gdzie Narocki dotarł niewątpliwie wraz z oddziałem  Jana Bachowskiego); F.-A. Thesby de 
Belcour, Konfederaci barscy na Syberii (1774), wyd. A. [Kraushar,] Kraków 1895 (odb. z dwutyg. „Świat”) —  
rejestr nazwisk konfederatów s. 15-160; s. 47: Narocki Franciszek z konfederacji warszawskiej.
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czyniłoby rok 1814 lub 1815. O siem dziesięcioletni pułkow nik  barski, sto siedem nastoletni 
oddawca petycji, dokonałby zatem żywota w  sto dwudziestej piątej w iośnie?

I tu m ożem y posłużyć się źródłam i w spółczesnym i o różnym  stopniu wiarygodności —  
jak  dostrzegam y na przykładzie działań propagandowych w obec petycji N arockiego —  ale 
w  niektórych szczegółach niezastąpionym i i nie mającymi pow odu kłamać, zwłaszcza w  nek
rologii. W  „Gazecie W arszawskiej” z 13 stycznia 1816 istotnie je s t w iadom ość o zgonie

32 • •„w tych dn iach” N arockiego . Potw ierdzałoby to słowa Wolffa i daje asum pt do ujęcia tak
aktywnego życia jednego  z sarm ackich rycerzy datam i 1690-1816.

To jednak  nie koniec archiwalnych odkryć. W  warszawskiej Bibliotece N arodow ej, gro
madzącej zbiory dawnej Biblioteki Krasińskich, zachował się pod sygnaturą 2.019.802 (daw
niej Kras. 56393) dw ukartkow y druczek ulo tny bez daty: Wiersz na pochimłę Wielkiego Napo
leona Cesarza Francuzów, Króla Włoskiego, przez Franciszka Ignacego Narockiego, niegdyś' wojsk 
polskich porucznika, a teraz w wieku sto dziewiętnastym będącego, po odebraniu od N[ajjas'niejszego] 
Cesarza naznaczonego do życia funduszu w dowód wdzięczności. D atą druku  m ógłby być rok 1808 
lub 1809, m iejscem  niewątpliwie Warszawa. O to  jego treść:

Stwórca Najwyższy, który światem  włada,
D ary dzielności w  przeznaczeniu składa;
Cesarzu Francji oraz królu włoski,
Tyś Jego dziełem , nam ieśn ik jest Boski,

5 M oc ci nadana przy twym  sławnym tronie,
Byś zrządził krajm i sam, N apoleonie.
Takiego w łaśnie gdy nam  i potrzeba,
W ięc cię zesłały najłaskawsze nieba,
Byś chciwe strącał, znikłe wskrzeszał rody,

10 D um nym  zlał kary, pokornym  swobody,
A  żeś jest mężny, dla ludzkości tkliwy,
Pewnie ród ludzki zostanie szczęśliwy,
Twoja przy Bogu je s t szczera opieka,
D o  której każdy chętnie się ucieka,

15 Przeto jak  Polak w iekiem  osiwiały 
U dać się do cię byłem  łatwo śmiały.
Sto dziewiętnaście lat życia liczący,
Zawsze ojczyzny pow rotu  życzący,
D ziękując Bogu, że m e życie zwlekał,

20 U m rę  spokojny, gdym się jej doczekał,
O  czym gdy ju ż  w iem , widzę, czuję, słyszę,
Teraz ci stan mój pożycia opiszę:

32 Zob. S. Szenic, Cmentarz Powązkowski 1790-1850. Zm arli i ich rodziny, Warszawa 1979, s. 125-126; autor 
powtarza tu w  zarysach poprzednie wzm ianki o Narockim  (zob. tenże, Larum na traktach Warszawy, op. cit.) 
bez podtrzymania przypuszczeń dotyczących „blagierskiej” supliki i uściślając dane biograficzne.
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M łode m e siły w  w ojsku poświęciłem  
I tam  też szczupły majątek straciłem,

25 Służąc za króla naszego polskiego 
Świętej pam ięci Augusta Trzeciego.
Później po barskiej nieszczęśliwej doli 
Byłem  w  moskiewskiej przez lat sześć niewoli,
Z  której na w olność chociaż wypuszczony,

30 Lecz z sił opadły, w  niem oc obarczony,
N ie  mogąc więcej mej ojczyźnie służyć, 
Spoczynku w  roli starałem się użyć.
Krytyczne czasy wciąż dla nas nastały,
G dy przem oc obca i nierząd władały,

35 Zycie pod m ieczem , majątki pożarom ,
Podległe były n ieludzkim  poczwarom ,
Jednak  nadzieją słodką się cieszyłem,
Którą dziś ledwie szczęśliwie przeżyłem .
W  żądanej uldze n ikt nam  nie zaradził,

40 C iebie Bóg przecież za zbawcę sprowadził,
Spieszno więc biedny gdym zwiedził twe progi, 
Żyjąc w  ojczyźnie, jednakże ubogi,
G dym  z prośbą w yrzekł „Rogo Caesar panem”,
W  lot się twa dobroć w zniosła nad m ym  stanem ; 

45 W  tym  je s t w idoczna sprawy Bożej władza,
G dy nam  ojczyznę i nędze osładza 
O jcow ska żądna twa ludzkości dusza,
Która nad losem dzieci swych się wzrusza. 
O kryty  łaską w  sił zdrowia się wzmagam ,

50 Z a ciebie Boga, mój cesarzu, błagam,
Składając tem u m e pokorne dzięki,
Ze nam  Polakom zesłał z swojej ręki.
Rządzić ci państwy należy jedynie,
Zwłaszcza wszechw ładny w  każdej ju ż  krainie; 

55 Każdy ci naród hołdow ać gotowy 
Pod tw ą łaskawość zniżą swoje głowy,
Ile gdy Bóg cię na ten  świat objawił,
W ięc równie zrządził, byś się na n im  wsławił. 
Panuj sw obodnie na szczęśliwym tronie,

60 W ielki i zbawco nasz N apoleonie.
Te jednosta jnym  są ju ż  wszystkich głosy,
Które ci szlem y pod same niebiosy.
N aród  nasz polski gdy za twoją sprawą 
Z w rócony  będzie, z dawną swoją sławą
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65 Zagoi sm utne zadane m u blizny,
Stanie się wdzięczny, wielki, mężny, żyzny,
Te m e żądanie z rodakam i łączę,
N atenczas życie ju ż  szczęśliwy skończę.

W iersz N arockiego, jeśli nadal, jak  w  przypadku petycji, założym yjego własne autorstwo,
potw ierdza wyglądający na przesadny opis w  „Gazecie W arszawskiej”, że ów  Zagłoba nawet

33„przytacza autorów  klasycznych rozsądnie i do rzeczy” . O to  bow iem  dziękujące za przy
w rócenie ojczyzny wyrazy pod adresem  N apoleona (w. 9-10) to w yraźne echo sławnych 
przykazań dla Rzym ian, wyrażanych przez W ergiliusza w  Eneidzie (VI, 852-854):

Rzym ianinie, z innej twa szkoły płynie sława!
Ty berłem  św ietnow ładnym  pisz pokoju prawa,
Ty losem w ojen szafuj, a głowy pokorne 
Łaskawie tuląc, ścieraj um ysły oporne34.

Podtrzym ać też należy uznanie dla świadomości retorycznej (mniej zaś poetyckiej) 
autora. O to  bow iem  wspom inając audiencję N arocki przytacza w  oryginale (w. 43) łacińskie 
słowa oracji, dając znać nie tylko, że był to szczególny i wnikający w  pam ięć m om en t 
spotkania z C złow iekiem  W ieku, ale że miejsce to  w  petycji autor dopracował starannie jako 
m om en t kulm inacyjny krótkiego tekstu. W zm ocnieniu tego efektu na pew no oprócz figury 

myśli (treści w ezwania O jca Ojczyzny) służyła nieprzypadkowa figura słowna (rytm  troche- 
iczny i aliteracja): „a restauratore etpatrepatriaepeto panem”.

W edług tych sędziwców  —  pisze o starcach Warszawy początku X IX  w ieku 
K azimierz W ładysław W ójcicki —  nauka i książka przystawała jedynie księdzu 
jezuicie; dla szlachcica dosyć tego, czego się w  szkołach wyuczył, a po dw orach 
panów  dośw iadczeniem  i otarciem  douczył. L iteraturę ich całą składał kalen
darz, Nowe Ateny, kilka kronik polskich, herbarz Paprockiego lub N iesieckiego 
i Volumina legum35.

N arocki, wyjątkowy jako bios, nie w yróżnia się szczególnie jako logos, ale nie mieści się 
też w  tak zarysowanym  stereotypie —  być m oże po prostu  płytkim  i niesprawiedliwym .

★ ★ ★

N apoleon  spotykał jeszcze zapew ne nieraz okazy długow ieczności — jak  w  roku 1811:

33 Dodatek do „Gazety Korespondenta” nr 17 z 28 II 1807 (sobota), s. 268.
34 T łum . Adama Naruszewicza [w:] tenże, Dzielą, t. 4: Tłumaczenia, s. 233 (Niektóre fragmenta z  not Tacyta 
tłumaczonego wyjęte —  D o R zym ian z  WiręiUijuszal).
35 K. W  W ójcicki, op. cit., s. 8.
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W  jed n y m  z małych holenderskich m iasteczek miejscowi notable poprosili 
Cesarza, aby zezwolił przedstawić sobie starca, który dożył stu jed en  lat. Cesarz 
polecił go przywołać. Był to m ężczyzna jeszcze czerstwy, daw ny żołnierz 
gwardii stadhoudera: stanąwszy przed Cesarzem  złożył m u prośbę o zw olnie
nie od służby wojskowej jednego  z wnuków, który był podporą jego  starości. 
Na[jaśniejszy Pan odpowiedział m u przez tłum acza, że nie pozbawi go w nuka. 
M arszałek D uroc zaś na polecenie Cesarza zostawił tem u starcowi nam acalny 
dow ód m onarszej szczodrości. (...)36.

N igdzie jed n ak  pew nie nie spotkał tak zasługującego na m iano swojego „starego w iarusa” 
żołnierza jak  ów  „dziarski konfederat barski” spod W ilna, którem u po setce z hakiem  chciało 
się jeszcze utrwalić nieporadnym , serdecznym  w ierszem  radość z pow rotu  za sprawą N apo
leona swojej ojczyzny, tej Polski tak okrojonej i tak w  ówczesną „tęczę F ranków ” w patrzonej.

Polacy, ci Francuzi Północy, dzielni i lekkomyślni jak  my, m ówili naszym 
językiem ; kochali nas jak  braci, ginęli dla nas z wiernością, w  której pobrzm ie
wała nienawiść do Rosji. Francja zgubiła ich ongi; pow inna była przywrócić im 
życie: czy nie należało się tem u narodow i, wybawcy chrześcijaństwa?37

16 L. W  Constant, Pamiętniki kamerdynera cesarza Napoleona I, przeł. T. Evert, przedm. i przyp. J. Skowronek, 
Warszawa 1972, s. 188 (rozdz. XX).
37 F.-R. de Chateaubriand, Pamiętniki zza  grobu, w yb ., przekł. i kom ent.J. G uze, Warszawa 1991, s. 329 (cz. III, 
ks. XX, rozdz. 12 Cesarz wyprawia się do Rosji. —  Sprzechvy. —  Błąd Napoleona).
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M onika H am anow a

Obraz śmierci w  kazaniach z czasów  
Księstwa Warszawskiego

W skrom nej liczbie publikacji, jakie ukazały się w  latach istnienia Księstwa W arszaw
skiego, dość znaczna je s t proporcja wydanych drukiem  kazań. Są to albo w ygłoszone 

z różnych okazji pojedyncze kazania, które ich autorzy uznali za godne druku , albo zbiory 
kazań. Te ostatnie zawierają kazania rzeczywiście wygłoszone oraz takie, które napisane 
zostały tylko po to, by służyć jako  w zór lub źródło inspiracji mniej elokw entnym  probo
szczom  czy w ikarym . W  niektórych zbiorach znajduje się oba rodzaje tych tekstów. Wśród 
jednych  i drugich problem  śm ierci zajm uje poczesne miejsce, dotyczy to zwłaszcza kazań 
wygłaszanych podczas mszy żałobnych i w  D niu  Zadusznym . Trudno byłoby się tem u dziwić 
—  ówczesna wysoka śm iertelność, na którą nakładały się jeszcze straty w ojenne, sprawiała, 
że śm ierć była w szechobecnym , codziennym  niem al elem entem  ludzkiego życia.

W  Krakowie w  1806 r. ukazała się książeczka pod przydługim  ty tu łem  Nauka praktyczna 
dla pasterzów dusz ludzkich, podług której postępować mają z  chorymi umierającymi i na śmierć 
publiczną wyrokiem sprawiedliwosa wskazanymi. Było to dokonane przez Innocentego Koncze- 

w icza polskie tłum aczenie wydanego piętnaście lat wcześniej w  M oguncji dziełka księdza 
G. Koehlera, profesora teologii tam że1. Przynosząc rady dla księży, udzielających ostatniej 
pociechy, książeczka ta wywarła, jak  sądzić m ożna, pew ien w pływ  na treść kazań podejm ują

cych problem  śmierci.
Rady te dają się sprowadzić do zalecenia, aby kierować się w  każdych okolicznościach 

troską o zbawienie w ieczne dusz ludzi, odchodzących z tego świata. Tak więc ksiądz w ezwany 
do łoża ciężko chorego pow inien nakłonić go do przyjęcia ostatnich sakram entów  nawet

1 Im ię autora: Gregor lub Georg; zob. K. Estreicher, Bibliografia polska X IX  stulecia, t. 2, Kraków 1874, s. 401: 
„Koehler Grzegorz (Jerzy?)”.
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wówczas, gdyby miało to spowodować niepokój chorego, a tym  sam ym  przyspieszyć jego 
śmierć. C horym , którzy boją się śmierci, należy przedstawiać ją  jako  radosny m om ent 
trium fu. Czyż m ożna bow iem  wierzyć w  szczęśliwość w ieczną i obawiać się wiodącej do niej 
drogi, prosić Boga co dzień o nadejście Jego Królestwa i drżeć, gdy się zbliża?

Przy skom plikow anych porodach ksiądz pow inien nalegać na rodzące, by nie bacząc na
swe w łasne zdrow ie poddały się operacji cesarskiego cięcia po to, by dziecię ich nie zm arło
bez chrztu. A  jeśli kobieta zm arłaby w  czasie porodu, zanim  dziecko przyszło na świat,
pow inno się dokonać cięcia i wydobyć je  z łona matki, by je  ochrzcić, naw et w arunkow o,

w  razie gdyby nie dawało oznak życia. A utor posunął się wręcz do tego, by zalecać księżom
• • *2nauczenia się na wszelki w ypadek wykonyw ania takiej operacji .

Ksiądz asystujący skazanem u na śm ierć pow inien przekonywać go, by nie buntow ał się 
przeciw ko orzeczonej nań karze, lecz przyznał, że na nią zasłużył przez złe uczynki, i wyraził 
skruchę. Szczera skrucha skazańca jest budującym  przykładem  dla wszystkich grzeszników  
i m oże zawrócić ich ze złej drogi. Jeśli zaś egzekucja je s t publiczna, ksiądz m oże przem ów ić 
do zgrom adzonego tłum u, a pod w pływ em  w idoku okropnej kaźni słowa jego  m ogą sprawić 
w iele dobrego.

P roblem ow i śmierci pośw ięcony jest w  dużej m ierze drugi tom  kazań krakowskiego 
franciszkanina Józefa M ęcińsk iego '. W iedząc z doświadczenia —  o czym pisał we wstępie —  
jak  trudno  w  krótkim  czasie przychodzi kaznodziejom  przygotować potrzebną m ow ę, opra
cował on  w zory kazań pogrzebowych na różne okoliczności. Z najdujem y więc w  tym  tom ie 
kazanie na pogrzebie kapłana, m łodzieńca, młodej panienki, „białogłowy szlachetnej w  śred
n im  w ieku zm arłej”, obywatela i w dow y w  w ieku podeszłym , naw róconego libertyna i na
w róconego heretyka, osoby zm arłej nagłą śmiercią, a także zm arłego lekarza lub aptekarza. 
Różnice stanow e odzywały się echem  we w zorach kazań na pogrzebie zm arłego wieśniaka 
lub ubogiego żebraka, który „um iera wesoło, nie doznając goryczy umierającego bogacza”4. 
Kazania wygłoszone na pogrzebach lub w  rocznicę śmierci, a następnie ogłoszone drukiem , 
dotyczyły z reguły zm arłych pochodzących z wyższych klas społecznych. U w ażano zapewne, 
że tylko one w arte są rozpow szechnienia.

Bez w zględu na to, czy m am y do czynienia z w zoram i kazań, czy z konkretnym i kaza
niam i, we wszystkich wyraża się ta sama postawa wobec śmierci. A utorów  kazań nie interesuje 
śm ierć sama w  sobie. N ie  zadają sobie pytania, czy należy ją  traktować jako  zjawisko natural

2 P odan yjest nawet opis, jak n ależyją  wykonać: „Wziąwszy dobry nożyk, którym się pióra tem peruje...”, 
s. 128.
3 J. M ęciński, M o n y  kaznodziejskie w różnych nabożeństwa (osobliwieparafialnego) okolicznościach..., t. 2, Kraków 
1808.
4 W  innych przejrzanych przeze m nie zbiorach kazań temat śmierci był tylko jednym  z podejm owanych  
problemów. Szczególnie interesujące jest dzieło Filipa N eriusza Golańskiego, pijara, profesora teologii 
U niw ersytetu W ileńskiego Materiał kaznodziejski dla pomocy zbawiennego opouńadania Słowa Bożego..., W ilno  
1813. Kilka tom ów  kazań opublikowanych przez kaznodzieję przemyskiego, franciszkanina Konrada Kawa- 
łewskiego stanowi ciekawe źródło dla historii m entalności ze w zględu na prezentowane w  nich ludowe  
podejście do wiary chrześcijańskiej.
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ne, część norm alnego rytm u ludzkiej egzystencji, czy też jako zesłaną przez Boga karę za 
ludzkie grzechy. W idzą w  niej raczej furtkę, przez którą ludzie cnotliw i przechodzą do życia 
w iecznego i w iecznej szczęśliwości. W spominają o starości, lecz milczą na tem at innych 
kategorii osób, nie m niej niż starcy zagrożonych rychłą śmiercią, a m ianow icie żołnierzy 
i kobiet w  w ieku prokreacji. Postawa kaznodziejów  wydaje się czysto instrum entalna i peda
gogiczna. N ie  na darm o Jó zef M ęciński we wstępie do drugiego tom u swych M ów kazno
dziejskich stw ierdzał, że „m owy na pogrzebach nad zwłokam i i grobam i um arłych nie są tylko 
dla nich um arłych, ale i dla żyjących przestrogi, nauki życia i śm ierci”. Cele takich kazańjasno 
określił biskup A dam  Prażm owski w  kazaniu w ygłoszonym  w  Warszawie w  1815 r. na po
grzebie A nny Pociejowej: śm ierć tej m łodej jeszcze, zaledwie 35-letniej kobiety pow inna po 
pierwsze „zwrócić myśli nasze na praw idła chrześcijańskiego życia”, po w tóre „zgon jej 
przykładny nauczyć nas, jaką je st śm ierć prawego chrześcijanina”5. W  kazaniach często 
napom inano rodzinę i bliskich zm arłego, by nie pogrążali się w  nadm iernej rozpaczy, n ie
godnej chrześcijanina.

Ksiądz Filip N eriusz Golański przestrzegał, że kazanie na pogrzebie je s t w praw dzie m ową 
pochwalną, lecz pochwały zm arłego m uszą być zasłużone, a naw et należy dawkować je  
oszczędnie. Przykład człowieka w olnego od wad, słabości i om yłek byłby dla żyjących 
nieużyteczny, bow iem  niedościgły, natom iast z om yłek nieboszczyka żyjący czerpać mogą 
przestrogi. Kaznodzieja pow inien wskazywać, jak  zm arły dobrym i uczynkam i i cnotą odku
pywał swoje słabości i b łędy6. W  praktyce jednak  kaznodzieje przeważnie ograniczali się do 
pochwał, nie uniknął tego i sam ks. Golański. W  kazaniu na żałobnym  nabożeństw ie za duszę 
Tadeusza Czackiego powtarzał w praw dzie, że „i z om yłek chw alebnych ludzi m iew am y dla 
siebie przestrogę”, lecz jedyny  zarzut, jaki stawia zm arłem u, to  zbytnie skoncentrow anie się 
na sprawach Liceum  K rzem ienieckiego7.

Z  kazań wygłaszanych na pogrzebach osób stanu szlacheckiego, wyższych urzędników, 
księży i uczonych wyłaniają się stereotypy tworzące w zorce przykładnego życia. U derza ich 
jednostajność, zwłaszcza w  odniesieniu do kobiet. N ieboszczki pochodziły z reguły z do 
brych, jeśli nie znakom itych, rodzin, a ich w ychowanie nacechowane było pobożnością. Jako 
m ałżonki posłuszne i w ierne wspomagały swych m ężów  i służyły im  pociechą w  strapie
niach, jako w zorow e i oddane matki wychowywały swe potom stw o w  w ierze katolickiej. 
D obre gospodynie, dbały o porządek i oszczędność, służbę i dom ow ników  traktowały łagod

nie i sprawiedliwie. Ich stosunek do sąsiadów charakteryzowała dyskrecja i uczynność. Sza
nowały księży i były hojne dla Kościoła. C ierpliw ie znosiły choroby i cierpienia. D w ie cechy 
natom iast nader rzadko są w spom inane w  kazaniach wygłaszanych na pogrzebach tych

5 [A. M . ] Prażmowski, Kazanie na obchodzie pogrzebowym A n n y  z  Korzeniowskich hrabiny Pociejowej oboźnej 
W. Ks. Litewskiego, zmarłej 12 maja, miane w kościele warszawskim  OO. Kapucynów 10czenvca 1815... [b. m. r. dr.].
6 F. N . Golański, Materiał kaznodziejski..., op. cit., s. 348.
7 Zob. tenże, Kazanie przy uroczystym obchodzie żałobnego nabożeństwa za  duszę sp. Tadeusza Czackiego... w kościele 
akademickim sw.Jana 20 marca roku bieżącego..., W ilno 1813.
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niewiast, a m ianowicie patriotyzm  i dobroczynność. Prawie nigdy zaś nie m ów i się o ich 
w ykształceniu i talentach .

M ężczyźni rów nież pochodzą z dobrych rodzin, są dobrym i katolikami, w iernym i i ko
chającymi m ężam i, sum iennym i ojcami, szczerymi przyjaciółmi, uczynnym i sąsiadami, 
łagodnym i i sprawiedliwym i panam i, dobroczyńcam i ubogich, opiekunam i sierot, hojnym i 
dla Kościoła i pełnym i uszanowania w obec jego sług. W zorce osobowe są jed n ak  w  ich 
w ypadku bardziej urozm aicone, ponieważ bierze się pod uwagę zawód, jaki wykonywali 
w życiu . O bok  szlachty ziemiańskiej \  m am y więc przykładnych księży1 , w zorow ych u rzęd
ników  pracujących z pośw ięceniem  dla dobra w spółobyw ateli11, sędziów  znanych z bez-

*12 • • • stronności i uczonych, których życie i prace dostarczały dowodów, że szczera pobożność
13dobrze się godzi z doskonaleniem  um ysłu i naukow ym i odkryciami . W śród zalet n iebo

szczyka przywiązanie do religii katolickiej z reguły w ym ieniane jest na pierw szym  miejscu. 
Tak na przykład w  m ow ie wygłoszonej 20 lutego 1810 r. w  czasie obrządku pogrzebowego 
księcia Józefa Czartoryskiego biskup Jan  Paweł W oronicz chwalił go przede wszystkim  za 
„niezachwianą żadnym i now ościam i staropolską praw ow ierność”, podkreślając dalej jego  
przywiązanie do wartości narodow ych14. Z  poselstwa zagranicznego Czartoryski „wrócił 
wreszcie do O jczyzny nie cudzoziem cem , nie rozgorzałym  obcych obyczajów m iłośnikiem , 
nie wyśm iew aczem  swego gniazda i rodu. O cenił to, co tam  dobrym  i przydatnym  dla swojej

8 O bok cytowanego wyżej kazania na pogrzebie hrabiny Pociejowej na uwagę zasługują m.in.: J. M ęciński, 
Kazanie podczas pogrzebowego obrządku Zofii z  Romiszowskich hrabiny Moszyńskiej w  kościele krakowskim sit’. A nn y  
6 października 1812 [b. m. r. dr.]; M . Łącki, Kazanie na pogrzebie... Katarzyny z  hrabiów Dzialyńskich hrabiny 
Małachowskiej wojewodziny mazowieckiej, miane w Borkowicach dnia 12grudnia 1814 roku, Radom [b. r. ]. W  tym  
ostatnim kazaniu m owa jest o patriotyzmie nieboszczki, będącej bratową Stanisława M ałachowskiego. Ród 
M ałachowskich, przypominał kaznodzieja, w sław ił się swą m iłością Ojczyzny, Katarzyna była m u „w m iłości 
O jczyzny podobna”.
9 Ks. D om inik  Łapiński, karmelita, w  Kazaniu w dzień pogrzebu Antoniego Skarbka Ważyńskiego podkomorzego 
oszmiańskiego, 30  czerwca 1813, W ilno [b. r. ], nakreślił m odelow y portret w zorow ego ziemianina, który 
w  testamencie znaczną część majątku przeznaczył na m odlitwy i jałmużny, a swym  zacnym życiem  dowiódł, 
że w  każdym stanie m ożna być cnotliw ym  wbrew  rozpow szechnionem u m niem aniu, że ludziom  majętnym  
trudno jest prowadzić życie prawdziwie chrześcijańskie.
10 F. N . Golański (Kazanie... przy uroczystym przeniesieniu zw łok Dawida Pilchowskiego biskupa..., W ilno 1805) 
kładzie akcent na m iłosierne uczynki'biskupa w obec ubogich, chorych i więźniów. Karol Arendt (Kazanie 
podczas żałobnego nabożeństwa za ks. Marcina Krajewskiego proboszcza zambrowskiego, Warszawa 1809) podkreśla 
współdziałanie proboszcza z władzami administracyjnymi i wpajanie parafianom posłuszeństwa w obec rządu, 
albowiem  „religia i tron są na św iecie najmocniejsze twierdze i tarcze naprzeciwko nierządom  i zuchwalstwu  
człow ieka”.
" Zob. Zbiór mów żałobnych na pogrzebie wielmożnego Seweryna Bończy Skarżyńskiego, radcy prefektury departamentu 
łomżyńskiego mianych w  Łom ży 1814 r., Łomża 1814.
12 Zob. J. W  Łańcucki, Kazanie w  czasie pogrzebu Mikołaja Urbańskiego, [b. m. ] 1805; zmarły był sędzią 
Trybunału Apelacyjnego Galicji Zachodniej.
13 Zob. A. Tomaszewski, Kazanie za duszę sp. ... ks. Marcina Odłanickiego Poczobuta, W ilno 1810. Jezuita Marcin 
Poczobutt-O dlanicki był, jak w iadom o, profesorem  astronomii U niw ersytetu w  W ilnie, dokonał serii obser
wacji planety M erkurego. Kaznodzieja Augustyn Tomaszewski był na tymże U niw ersytecie profesorem  
teologii i historii Kościoła.
14 M otyw y patriotyczne odgrywały stosunkow o niewielką rolę w  ów czesnych kazaniach. Bliżej na ten temat: 
M . H am anowa, Tres'ci społeczne w  kazaniach z  okresu Księstwa Warszawskiego, [w:] Historia, idee, polityka. Księga 
dedykoivana Profesorowi Janowi Baszkiewiczowi, Warszawa 1995, s. 201-205.
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O jczyzny znalazł, a pogardził tym, co się z dostojną powagą Polaka zgodzić nie m ogło”. 
D ow odem  jego  patriotyzm u było dla kaznodziei polecenie w  testam encie dw óm  niezam ęż
nym  jeszcze córkom , by poślubiły Polaków15.

O sobną kategorię stanowią kazania wygłaszane z okazji śmierci ludzi najbardziej zasłu
żonych dla Ojczyzny, ja k  na przykład Tadeusz Czacki, lub zaliczanych do grona bohaterów  
narodow ych, ja k  książę Jó zef Poniatow ski10. Akcent położony był wówczas na m otyw y 
patriotyczne, na poświęcenie dla Ojczyzny, które to tem aty poruszano w  innych kazaniach 
na ogół rzadko i dyskretnie.

Pedagogika kazań pogrzebowych nie ogranicza się jednak  do wpajania w iernym  zasad 
przykładnego życia, lecz zm ierza do nauczenia ich rów nież sztuki dobrej śmierci, artis bene 
moriendi. O pow iada się zatem o ostatnich chwilach, jakie zm arli przeżyli pobożnie i wzorowo.
D obre uczynki tu  na ziemi i ostatnie nam aszczenie zapewniają im  zbawienie i życie wiecz-

17 '  • ✓ • • • •ne . Śm ierć nagła i niespodziewana bardziej je s t gorzka, gdyż nie pozwala przygotować
duszy na przyjęcie wieczności, i tylko ci, którzy mają czyste sum ienie, nie obawiają się 
gwałtownego rozstania z życiem.

Pewność śm ierci budzi nasz niepokój, który je st tym  większy, że nie wiemy, kiedy 
i w jak ich  okolicznościach przyjdzie ona nas zabrać, a dołącza się tu jeszcze obawa zasłużonej 
kary. W olim y więc zapom nieć o śmierci, nie myśleć i nie m ów ić o niej. Zważywszy jednak, 
że boim y się nie tyle samej śmierci, co tego, co czeka nas w  życiu pozagrobow ym , myśl 
o śmierci skłania nas do cnotliwego życia. Pijar Patrycy Przeczytański w  kazaniu wygłoszo
nym  w  D niu  Zadusznym  nawoływał wiernych: „M yślmy zatem o śmierci, bo ta myśl je s t 

18nam  wielce pożyteczna” . Aby m óc spokojnie um rzeć, trzeba przede wszystkim  przestać być 
nadm iernie przywiązanym  do świata doczesnego. Kaznodzieje kierowali swe pouczenia w  tej 
sprawie szczególnie do kobiet, ukazując im niebezpieczeństwa światowego życia, które nie 
pozwala przygotować się dobrze do życia wiecznego, i zachęcając je , by przedkładały religię 
nad m odę i pobożność nad próżność.

Śmierć, którą człowiek przyjm uje bez oporu i bez lęku, zgadzając się z w olą Boską, jest
piękna i słodka. G dyby ludzie w  krótkim  swym życiu um ieli przygotować się do śmierci, nie

19traktowaliby jej jako  kary, lecz jako spełnienie słodkich w yroków  niebios i godzinę nagrody . 
Śm ierć człowieka cnotliwego, naw et najstraszliwsza, nie je s t nieszczęściem, lecz początkiem  
wiecznej szczęśliwości. W iara przynosi um ierającem u pociechę, której rozum  nie je s t dać m u 

w  stanie. Słabość ciała wzmaga siłę m oralną wierzącego. M iłosierdzie Boskie towarzyszy

15 J. R W oronicz, Mowa w czasie obrządku pogrzebowego... księciaJózefa Czartoryskiego...[20 lutego 1810], [w:] tenże, 
Pisma wybrane, opr. M . Nesteruk, Z. Rejman, Warszawa 1993, s. 452 i n.
16 Tenże, Kazanie na pogrzebie sprowadzonych do Warszawy zw łok śp.... Józefa Poniatoivskiego...[ 10 września 1814], 
op. cit., s. 481 i n.
17 Zob. B. Rok, Czloiuiek wobec śmierci w  kulturze staropolskiej, W rocław 1995, s. 110.
18 R Przeczytański, Kazania przygodne i pogrzebowe... na różnych miejscach miane, t. 5, Warszawa 1822, s. 156.
19 Zob. Mowa proboszcza Sułkońskiego na pogrzebie Seweryna Skarżyńskiego w Łom ży 2 sierpnia 1814, [w:] Zbiór 
mów żałobnych na pogrzebie wielmożnego Seweryna Bończy Skarżyńskiego..., s. I.
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grzesznikow i naw et na jego  łożu śmierci. N aw rócenie się heretyka lub niedowiarka, szczera 
skrucha grzesznika w  ostatnich dniach życia zapewniają im  śm ierć pobożną i zbawienną.

Zauważyć trzeba, że ta pedagogika śmierci odw ołuje się w  w iększym  stopniu do łagodnej 

perswazji niż do straszenia. Kaznodzieje więcej m ów ią o Boskim  m iłosierdziu niż o Bogu 
jako surow ym  sędzi. Zachęcają w iernych do cnotliwego życia raczej obietnicam i wiecznej 

szczęśliwości niż groźbam i w iecznego potępienia.
O d  tej reguły bywały jed n ak  wyjątki. Ksiądz Kawalewski głosił rychłe nadejście dnia Sądu

Ostatecznego, o czym w nosił „z wielości fałszywych i chytrych proroków  (...), co są odstępcy
od wiary i Kościoła”, dalej „z rozruchów, w ojen, głodu, pow ietrza”, a także spustoszenia
miejsc świętych, którego doświadczamy. Sprawiedliwość Boska —  głosił ks. Kawalewski —
skaże wszystkich grzeszników, a niedowiarków  w  szczególności, na w ieczne męki piekielne.
D la potępionych nie będzie żadnego m iłosierdzia i żadnej pociechy, cierpienia ich będą gorsze

od wszystkiego, co ludzkie okrucieństw o m oże wymyślić tu  na ziemi, i trwać będą bez końca.
Kościół nie m odli się za potępionych i n ikt nie m oże pytać, „czyż podobna, aby Bóg
nieskończenie dobry tak się m iał srożyć całą wiecznością za krótko trwające w ystępki?”,

20ponieważ przemijające cnoty Bóg nagradza niebem  także na w ieczność . N ie  m a dobrej
śm ierci bez zacnego życia —  podkreśla w ielokrotnie ten  kaznodzieja, który w  jednym  ze
swych kazań wykrzykuje: „N iech um iera libertyn, deista, m ason, żadnej w iary i religii
w  sobie nie mający —  niewielka szkoda, bo on nawet niewart, że żyje. N iech  um iera
bezw stydny m łodzik, na sprośne lubieżności wylany —  niewielka szkoda, bo on sam szuka
przyśpieszenia śm ierci przez zbytek rozpusty, niech um iera próżniak (...), n iech um iera
niewstydliwa lubieżna niewiasta, [którajeśli] ustępuje ze świata, ustają zgorszenia zaraźliwsze 

21nad samo pow ietrze” . N a  żal zasługują tylko ludzie pobożni i cnotliw i. Szczęściem dla 
w iernych były to poglądy raczej wyjątkowe, na ogół księża głoszący kazania wykazywali więcej 
m iłosierdzia dla grzeszników.

M iłosierdzie to przejawiało się m iędzy innym i w  częstych nawoływ aniach do m odlitw y 
za dusze przebywające w  czyśćcu. Z m arli mają prawo do uroczystego pogrzebu, lecz to za 
mało. C hrześcijanie pow inni w spom nieć ich przynajm niej raz do roku i m odlitw ą w spom a
gać ich dusze, cierpiące być m oże jeszcze w  czyśćcu. M odlitw a taka to chrześcijański obo

wiązek, wypływający z poczucia sprawiedliwości i ludzkości, nie je s t ona nigdy darem na, 
naw et jeśli dusza, za którą jes t odm awiana, dostąpiła ju ż  zbawienia, a naw et jeśli została 
skazana na w ieczne potępienie. M iłość bliźniego nie ogranicza się bow iem  do świata doczes

nego, nasi zm arli bracia oczekują od nas pomocy, wzywają nas, abyśmy wstawiali się za nim i 

do Boga. N asze m odlitw y m ogą przyspieszyć ich zbawienie. D zień  Zaduszny, pośw ięcony 
w spom nien iu  zm arłych i m odlitw ie za nich, miał rów nież swój aspekt pedagogiczny. W  ka-

20 K. Kawalewski, Kazanie na niedzielę I IA d w en tu , [w:] tenże, Rok Ika za ń  niedzielnych..., Przemyśl 1814.
21 Tenże, Kazanie przy pogrzebie N N :  o życiu dobrym, cnotliwym, bogobojnym, które jest prostą drogą do s'mierci dobrej, 
a s'mierćdobra jest bitym gościńcem dożycia przyszłego szczęśliwego, [w:] tenże, Rok III  kazań różnych..., t. 4, Przemyśl 
1816, s .3 1 7 in .



O b raz  śm ierci w  kazaniach z czasów  Księstwa W arszaw skiego 175

zanłach, wygłaszanych tego dnia, księża przypom inali w iernym  o obowiązku dochow ania 
w  życiu zasad w iary chrześcijańskiej, aby zasłużyć sobie na niebo.

Rozważając sposób ujm ow ania problem u śmierci w  kazaniach z interesującej nas doby, 
nie sposób nie w spom nieć o zagadnieniu śm ierci bohaterskiej. D oba Księstwa Warszawskiego 
to wszak czas n ieustannych w ojen, kiedy m łodzi mężczyźni wszystkich stanów  i w szystkich 
klas społecznych um ierają na polach bitew  lub w skutek ran i trudów  w ojennych. N ależałoby 
się w ięc spodziewać, że śmierć bohaterska zajmować będzie pierw szoplanow e miejsce 
w  wygłaszanych wówczas kazaniach. W  rzeczywistości —  nic podobnego, problem  ten 
sprawiał klerowi najwidoczniej ogrom ne trudności. N aw et w  kazaniach patriotycznych, jak  
na przykład w  kazaniu księdza Kazimierza Hoszkiewicza, w ygłoszonym  w  Poznaniu 16 li
stopada 1806, w  którym  wzywał on do chwycenia za broń, by u boku N apoleona walczyć

2Po w yzw olenie Polski, nie mówi się o oddaniu życia za Ojczyznę
Z  podobnym  problem em  m usiał borykać się benedyktyn ks. Paweł Szulczewski, wygła

szając w  1808 r. w  Kościanie kazanie na nabożeństw ie żałobnym  „za poległych w  sprawie
23O jczyzny braci naszych Polaków” . Po czternastu latach niewoli —  m ów ił on do w iernych 

—  wybiła godzina pom sty Boga nad ciemiężycielam i i m iłosierdzia dla uciem iężonych. Ręka 
Boga sprowadziła N apoleona, nadzieja zaś zm obilizowała Polaków do walki pod hasłem  
„U m rzyjm y lub bądźm y Polakam i”. Prawo natury każe kochać O jczyznę ponad wszystko. 

C złow iek boi się ran, kalectwa i śmierci, ale „dla m iłości O jczyzny życie naw et na ofiarę łożyć 
prawo natury pozw ala”. Prawo to każe jej ofiarować majątek, życie w łasne i swego potom stwa. 
Kaznodzieja cytował testam ent hetm ana Jana Zam oyskiego: „Jeżeli w  jakow ym  niebezpie
czeństw ie Rzplita potrzebow ać będzie pomocy, niechaj opiekunow ie m ego syna wyliczą dla 
niej sto tysięcy (...) gdyż miłość O jczyzny nie kończy się ze śm iercią”, w net jed n ak  powracał 
na bezpieczniejsze i w ypróbow ane ścieżki przypom inając, że dobrym  obywatelem  m oże być 
tylko dobry chrześcijanin. To religia bow iem  jest „źródłem  szczęścia ludów  i pom yślności 
narodów ”. Pytanie, czy złożenie swego życia w  ofierze O jczyźnie jest rów nież zasługą przed 
Bogiem, pozostaw ało bez odpowiedzi.

Stwierdzić jed n ak  trzeba, że problem  śmierci bohaterskiej sprawiał ogrom ne trudności
nie tylko polskim  kaznodziejom , nie najlepiej radziła sobie z nim  naw et znakom ita skądinąd

24 "francuska propaganda napoleońska . Śm ierć na polu bitwy, brutalna i gwałtowna, nie dawała 
się w tłoczyć w  ram y odw iecznego i znajom ego rytuału, który przynosił poczucie bezpieczeń
stwa um ierającem u, jego  bliskim  i rzeszy w iernych.

22 Zob. K. H oszkiew icz, Mowa patriotyczna miana do licznie zgromadzonych ohyimteli w Poznaniu w  kościele X X  
D ominikanów 16 listopada 1806 przez... plebana grodzieckiego, kanonika inflanckiego, członka N ajw yższej Rady 
Narodowej w r. 1794, Kalisz 1806.
23 Zob. P Szulczewski, D w a kazania żałobne, Rawicz 1809.
24 Zob. M . Senkowska-Gluck, Ż y ć  po Rewolucji, Wrocław 1994, s. 143 i nast.


